
مالحظاتالعنوانموعد االستقبالالديوان

بعد العشاءالشويخكل اربعاءديوان المرحوم فيصل سعود الزبن

بعد التراويحالشويخ ق4 ش عبدالعزيز الفليج م19االسبوع االول وكل اثنينديوان المرحوم عبدالله االحمد السميط

بعد التراويحالشويخ الجنوبيابتداء من اليوم الثاني ولمدة خمسة ايام وكل احدديوان أوالد المرحوم خالد صالح الغنيم

بعد العشاءضاحية عبدالله السالم ق1 ش17 م4كل أحدديوان الفريح

بعد العشاءالضاحية ق1 ش نصف اليوسف م43فقط االحد 12 مايو ديوان بورسلي

بعد التراويحالضاحية  ق3 ش احمد الغانم م10الثاني والثالث والرابع والخامس وكل ثالثاءديوان الهاجري

بعد العشاءالضاحية ق2 ش حمود النصف ش28 م3كل اثنين اول اسبوعين ديوان القبندي

بعد العشاءالضاحية ق1 ش16يومياًديوان المباركي

بعد العشاءضاحية عبدالله السالمالسابع والثامن وكل احدديوان الهارون

بعد العشاءالضاحية ق1 ش نصف اليوسف م2السادس وكل سبتديوان منصور بوالملح

بعد التراويحضاحية عبدالله السالماالثنين 13 مايو وكل اثنينديوان الرشدان

بعد التراويحضاحية عبدالله السالمكل احد وثالثاءديوانية بدر جاسم البرجس

بعد العشاءالضاحية ق3 ش احمد الغانم ج3 م10االثنين 13/5/2019 وكل اربعاءديوان المرحوم عيسى احمد العجيل

بعد العشاءضاحية عبدالله السالمكل اثنينديوان المرحوم شاكر الكاظمي

بعد التراويحالضاحية ش نصف اليوسف ق1 قسيمة 38الخامس والسادس وكل ثالثاءديوان ناصر عبدالمحسن السعيد

بعد العشاءالضاحية ق2 ش صنعاء م4كل اثنينديوان المرحوم سيد حسين بهبهاني

بعد العشاءضاحية عبدالله السالميومياً ابتداء من الرابعديوان المرحوم عبدالرحمن محمد البحر

بعد العشاءالضاحية ق3 ش عبداللطيف سليمان العثمان15 و22/5/2019ديوان الجوعان

بعد العشاءضاحية عبدالله السالمالخامس والسادس والسابع وكل احدديوان الفليج

بعد التراويحضاحية عبدالله السالمالثامن وكل اثنينديوان عزام عبدالعزيز الفليج واخوانه

بعد التراويحالضاحية ق 3 على الدائري الثاني مقابل النزهةاالربعاء والخميس اول اسبوع وكل أربعاءديوان بهمن

بعد التراويحالضاحية ق1 ش صنعاء م31يومياً ديوان الغنام

بعد التراويحالضاحية ق 1 ش نصف يوسف النصف م 54يومياًديوان المرحوم محمد الصراف

بعد التراويحالضاحية  ق1 ش نصف اليوسف م59يومياًديوان عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان

بعد التراويحضاحية عبدالله السالميومياديوان بدر وناصر محمد الساير

بعد العشاءالضاحية ش عبداللطيف سليمان العثمان  ق 3يومياديوان عبداللطيف سليمان العثمان

بعد التراويح القبلة ش الخليج العربييومياًديوان البدر

بعد التراويحالخالدية ق1 ش عبداللطيف البرجس م5يومياًديوان المرحوم عبداللطيف محمد البرجس

بعد التراويحالخالدية ق 4 ش 49 م 7الثالث الرابع والخامس ديوان الوهيب

بعد التراويحالخالدية ق3 ش الزبداني م24كل اربعاءديوان الجالل

بعد الصالةالخالدية ق3 ش سالم بوقماز8-2019/5/15ديوانية السرحان

بعد التراويحالخالدية ق4 ش41 م153 و16 مايوديوان الياسين

بعد الصالةاليرموكالسابع والثامن وكل احدديوان الزامل

بعد التراويحاليرموك ق4 ش الثالث م8كل احدديوانية السعدي

بعد التراويحاليرموك ق3 ش2 ج18 م1الرابع والخامس ديوان الدايل

بعد العشاءاليرموك ق2 الشارع الثانيكل أحدديوان الشهاب

بعد العشاءاليرموك ق1 ج1 ش صالح العبدلي م35كل ثالثاءديوان الفوزان

بعد التراويحاليرموك ق3 ش أحمد يوسف الثاقبالثالثاء التاسع من رمضان وكل ثالثاء ديوان آل الثاقب

بعد التراويحاليرموك ق 1 ش صالح عبدالرحمن ج 1 م 6كل أحدديوان أبناء صالح العبدلي

بعد التراويحاليرموك ق 4 ش احمد يوسف الثاقبكل أحدمناحي علي الدواس

بعد التراويحاليرموك ق4 ش3 م20كل اثنينديوانية علي عامر الهاجري

بعد العشاءاليرموك ق2 ش3 ج3 م1410 و21 مايوديوانية باسل جاسم العبيد

بعد العشاءالشامية ق 2 ش 24 م 1التاسع من رمضان وكل ثالثاءالشيخ حمد جابر العلي الصباح

بعد التراويحالشامية ق6 ش يوسف ابراهيم الغانم م1418 و15/5/2019 وكل ثالثاءديوان الرفاعي

بعد العشاءالشامية ق7 ش جاسم الصقر م33السابع من رمضانديوانية محمد وحمد الرخيص

بعد التراويحالشامية ق1 ش10 م3 مقابل الدائري االولاالسبوع االول وكل اثنينديوان الغربللي

بعد التراويحالشاميةاالثنين 8 رمضانديوان الجارالله الخرافي

بعد التراويحالشامية ق10 ش19 م1يومياًديوان الحميدان

بعد التراويحالشامية ق6 ش عبدالله المجرن الرومي م1الثامن والتاسع وكل اثنينديوان محمد سعود الدخيل

 ديوان المرحوم
بعد التراويحكيفان ق5 ش عبدالحميد الصانعكل اثنينعبدالرزاق عبدالحميد الصانع

بعد العشاءكيفان ق3 ش30 م19الخامس  ولمدة ثالثة أيام وكل احدديوانية المرحوم عبدالعزيز الزاحم

بعد التراويحكيفان ق7 الدائري الثالثالثاني والثالث والرابع  وكل ثالثاءديوان القطامي

بعد العشاءكيفان ق1 ش براك الصبيح مقابل اتحاد ألعاب القوىيوما االحد 12 و19 مايوديوانية المحامي رياض الصانع

بعد التراويحكيفان ق3 ش يوسف عبدالعزيز الفليجكل اربعاءديوان عبدالعزيز دخيل العصيمي

بعد العشاءكيفان ق2 ش زيد النمش الرابع من رمضانديوان النمش

بعد العشاءكيفان ق١ ش القدس  م ١٧االحد وكل احد ديوان  يوسف الجاسم الصقر واخوانة

بعد العشاءكيفان ق5 ش58كل احدديوانية المنيس

بعد التراويحكيفان ق2 ش25 م2من 12 مايو لمدة 3 ايام وكل احدديوان بن زيد

بعد التراويحالنزهة ش عبدالرحمن الفارس م36كل أحدديوان الصالح

بعد التراويحالنزهة ق2 ش دمشقالسابع والثامن وكل اثنينديوان البابطين

بعد التراويحالنزهةالسادس والسابع والتاسع من رمضانديوان الشيخ علي الجسار

بعد التراويحالنزهةاالحد السابع من رمضانديوان الجراح الصباح

بعد التراويحالنزهة ق3 ش عبدالرحمن الفارسكل يومبدر نصف العصفور وإخوانه

بعد العشاءالنزهة ق1 ش18 م6يوم االثنين 13 مايو وكل اثنينديوان الدكتور مصطفى بهبهاني

بعد العشاءالنزهة ق2 ش دمشقكل اثنين بدءا من الثامن من رمضانديوان البغلي

بعد التراويحالنزهة ق2 على الدائري الثانيكل أحدديوان العومي

بعد العشاءالنزهة ق 1 ش عبدالرحمن الفارس م 25كل اثنين بدءا من الثامن من رمضانديوان المرحوم اسماعيل علي دشتي

بعد العشاءالنزهة ش عبدالرحمن الفارس م36كل أحدخالد ناصر الصالح

بعد التراويحقرطبة ق2 ش دمشق بجوار المعهد الدينيكل اربعاءديوان البسام

بعد التراويحالمنصورية ق1 مقابل مسجد العثمانكل أحدديوان النقي

بعد التراويحالمنصورية ق1 ش جاسم الوزان م1أول وثاني أحد من رمضانديوان النقي

 ديوان أبناء المرحوم
بعد العشاءالمنصورية ق2 ش21 م16أول وثاني أربعاء من رمضانجعفر جاسم عبدالرحيم

بعد التراويحالمنصورية ق2 ش26 م20كل أحدديوانية الرفاعي

بعد العشاءالمنصورية ق1كل أحدديوان قبازرد

بعد العشاءالعديلية ق8/9/102 رمضان وكل اثنينالميلم

بعد العشاءالعديليةالسادس من رمضان لمدة ستة أيام وكل اثنينديوان عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد

بعد التراويحالعديلية ق2 ش عبدالله النوريابتداء من 13/5 الى 17/5/2019ديوان الشيخ يوسف بن عيسى القناعي

بعد التراويحالعديلية ق3 ش العسعوسي قسيمة 355كل ثالثاءديوان المدلج

بعد العشاءالعديلية ق2 م23 ش عبدالله النوريابتداء من 12/5 الى 14/5/2019 وكل اثنينديوان النوري

بعد التراويحالعديلية ق2 ش21 م10كل اثنينديوان العميري

بعد العشاءالشعب ق5 ش المنامة م1235 و 2019/5/13 وكل احدديوان جوهر حيات

بعد العشاءالشعب ق5 ش57 م5كل احدديوانية العرادي

بعد التراويحالشعب السكني ق4 ش40 م26اول وثاني اثنين من رمضانديوان دار العثمان

بعد التراويحالشعبالسابع وكل احدديوان ال ما تقي

بعد التراويحالشعب ق5 ش57 م10كل أحدديوان القطان

بعد التراويحشارع الخليج العربيأول أربع أيام من رمضان وكل أحدديوان العسعوسي

بعد العشاءاالحمدي ق13 الشارع االول قصر الضيافةالسادس من رمضانمحافظ االحمدي الشيخ فواز خالد الصباح

ديوان ابناء المرحوم
بعد العشاءالسرة القصر االبيض مقابل الدائري الرابعالرابع وكل ثالثاء ما عدا العشر االواخرالشيخ عبدالله مبارك الصباح

بعد التراويحالسرة ق5 ش طارق بن زياد م3كل أحدديوانية الركف
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بعد العشاءالسرة ق5 ش3 م23يومياًديوان مشاري عبدالله الدخيل

ديوان محافظ حولي
بعد التراويحديوان المحافظةالخميس 11 رمضانالشيخ احمد نواف الصباح

بعد التراويحالروضة ق5 ش مشاري الروضان م19كل اثنينديوان الشارخ

بعد الصالةالروضةالثامن وكل اثنينديوان العبدالجليل

بعد التراويحالروضة ق3 ش شهاب البحر جادة 38 م20كل ثالثاءديوانية د.ناصر الصانع

بعد التراويحالروضة ق3 ش34 م20كل ثالثاءديوان الحمود

بعد التراويحالروضةيوما االربعاء 8 و15/5/2019ديوان الحيدر

بعد التراويحالروضةالثالثاء التاسع من رمضانديوان العامر

بعد العشاءالروضة ق3 ش38 م8كل أحدديوان سامي ذياب التميمي واخوانه

بعد العشاءالروضة ش دمشقكل ثالثاءديوان العجيل

بعد التراويحالقادسيةكل اثنينديوان العريفان

بعد التراويحالقادسية ق9 ش90 م4الخامس ولمدة ثالثة ايامديوان العوضي

بعد التراويحالقادسية ق6 ش68 م10الثاني والتاسع من رمضانديوان د.حمد محمد المطر

بعد التراويحالقادسية تقاطع الدائري الثالث و ش عبدالعزيز الدعيجالثالثاء 14 مايو ولمدة 3 أيام وكل ثالثاءديوان الدعيج

بعد العشاءمشرف ق 2 ط 51 مقابل جسر المشاةكل أربعاءديوان سامي فهد االبراهيم

بعد التراويحمشرف ق6 ش8 م10كل خميسديوان يوسف األيود

بعد العشاءمشرفكل سبتديوان د.جعفر العريان

بعد الصالةمشرف ق3 ش6 م15كل أحدديوان منصور بندر

بعد الصالةمشرف ق 5 ش 12 م 12األربعاءديوان بوشهري

سفير خادم الحرمين الشريفين
األمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود

األربعاء العاشر من رمضان
بعد الصالةديوانية السفارة  الدعية ق 5من الساعة 8.30 وحتى الساعة 11.30 مساء

بعد التراويحالدعيةيومياديوان الرومي

بعد التراويحالدعيةيومياًديوان المناعي

بعد التراويحالدعيةيومياً حتى 15 رمضانديوانية العمر

بعد التراويح الدعية ق3 ش32 م4يومياًديوان صقر السودان

بعد العشاءالدعية ق4 ش45 م5كل ثالثاءديوان الناهض

بعد العشاءالدعية ق1 ش10 م6كل اثنين بدءا من 2019/5/13 ديوانية القضيبي

بعد التراويحالدعية ق1 ش18 م2 مقابل ش القاهرةيوم االحد السابع والرابع عشرديوان العماير

بعد العشاءالدعيةيومياً ديوان االستاذ

بعد العشاءالدعية ق 4 ش 46 م 16االثنين 13-5ديوان د. حسن علي خزعل كمال

بعد العشاءالدسمة على الدائري الثانيالسادس والسابع والثامن من رمضان وكل أثنينديوان علي يوسف المتروك

بعد العشاءالدسمة ق 2 ش بلقيس رقم 5اول 5 أيام من رمضان وكل أثنينديوان الكاظمي

بعد العشاءالدسمة ق 5 ش حمود الرقبة م 16كل أحدديوان الوزان

بعد العشاءالدسمة ق5 ش امرؤ القيس م72يوميا ولغاية العشرين من رمضانديوان العبدالرزاق

بعد التراويحالدسمة ق4 ش49 م4االحد 2019/5/12 فقطديوان المرحوم عبدالحميد الصالح

بعد التراويحالدسمة ق 1 ش بلقيسكل أثنين ديوان الحميدة 

بعد العشاءالدسمة ق4 قسيمة 1  ش االستقالليومياًديوان آل معرفي

بعد العشاءالدسمة ق1 ش الردعانكل احدديوان دار معرفي

بعد المغربالدسمة ق2 ش21 م3فقط 2019/5/14 من 8.30 حتى 11.30ديوان الميثاق

بعد المغربالدسمة ق3 ش 33 م1كل اثنينديوان براك عبدالمحسن احمد العصفور

بعد المغربالدسمة ق2 ش21 م14/5/20193 فقط من الساعة 8.30 مساءديوان تجمع الميثاق الوطني

بعد المغربالدسمة ق2 ش22 م6يومياً من التاسعة مساءديوان المرحوم كاظم بوشهري

ابوحليفة ق1 ش فيصل المالك الصباح كل ثالثاءديوان الجري
بعد المغربمقابل مخفر أبوحليفة

بعد المغربالفنيطيسكل احدديوان المرحوم الشيخ جابر العلي الصباح

بعد التراويحالفنطاس ق4 ش 17  م12كل اثنينديوانية القبندي

بعد التراويحالفيحاء ق 2 ش 29 م 10السادس والسابع والثامن وكل أحدديوان المزروعي

بعد التراويحالفيحاء ق7 ش بالل بن رباح م12كل اثنينديوان عبدالرحمن الحسينان

بعد التراويحالفيحاءالسادس والسابع  وكل احدديوان النوخذة عبداللطيف بن عيسى

بعد التراويحالفيحاءكل أربعاءديوان الموسى

بعد التراويحالفيحاء ق7 على الدائري الثالثكل اثنينديوانية المحيميد

بعد العشاءالفيحاء ق1 ش17 م2يومياً صباحاً وبعد العشاءديوان المعجل

بعد العشاءالفيحاءالسادس والسابع وكل احدديوان الثويني

بعد التراويحالفيحاء ق4 م 2 ش 40السابع من رمضان وكل احدديوان العواد

بعد التراويحالفيحاء ق 8 الثامن والتاسع وكل اثنينديوان الفضالة

بعد التراويحالفروانية ق2 ش140 م19كل اربعاءديوان هادي محمد النمران

بعد العشاءاشبيلية ق3 ش308 م5كل أحدديوانية عبدالهادي نافل العجمي

بعد التراويحأشبيلية ق1 ش132 م7كل ثالثاءديوان فهد علي الشعلة واخوانه

بعد التراويحاشبيلية ق3 ش315 م7يومياًديوانية المرحوم سرور جابر البغيلي

بعد التراويحاشبيلية ق4 ش440 م113كل اثنينديوان سعود ارشيد القفيدي

بعد التراويحبنيد القار حسينية االربش ق1 ش الشريف الرضيالسادس والسابع من رمضانديوان األربش

ديوان الشيخ دعيج
بعد العشاءالجابرية ق11 ش107 م7التاسع من رمضانوالشيخ فيصل خليفة المالك الصباح 

بعد العشاءسلوى ق 1 ش 2 م 27كل أحدديوان المستشار فيصل الغريب

بعد العشاءسلوى ق1 ش1 م10كل اثنينالدكتور عبدالمحسن المدعج

 ديوان النائب السابق
بعد العشاءسلوى ش المسجد األقصىيوم االثنين الثامن من رمضاند. عبدالحميد عباس دشتي

بعد التراويحالرميثية ق7 مقابل دوار الجوازاتكل اثنينديوان الرميضي

بعد العشاءالرميثية ق3 ش ناصر المباركالثالثاء التاسع من رمضان وكل ثالثاءديوان المضحي

بعد العشاءالرميثية ق3 ش33 م26كل اثنينديوانية الدكتور حامد الرفاعي

بعد العشاءالرميثية ق3 ش البغلي م29كل ثالثاءديوانية يوسف علي كمال

بعد العشاءالرميثية ق 8 ش حسن البنا م 16التاسع من رمضانديوان السيد عبدالرضا عبدالله خورشيد واوالده

بعد التراويحأبو الحصاينة ق 11 ش 60األحد 7 من رمضانديوان جعفر

بعد العشاءالفنطاس ق4 ش20 م10كل اربعاءديوان العويس

بعد التراويحالرابية ق1 ش33 م5يومياًديوان أبناء نايف مشعل الزامل الديحاني

بعد التراويحالعارضية ق9 ش 3 ج4 م10يومياًديوانية جاعد متعب الخميلي واخوانه

بعد التراويحالعارضية ق2 ش براك الهيفي م19االحد السابع من رمضان فقطديوان الهيفي

بعد التراويححطين ق 1 ش 10 م 53كل ثالثاءديوان أبناء صباح ناصر المال

بعد التراويحالنسيم ق2 ش16 م468 مقابل الجهراء الصناعيةكل أحدديوان خلف نحيطر العصلب

بعد العشاءالنسيم ق1 مقابل قسائم النسيمكل اربعاءد.فهد الوردان

بعد العشاءالصباحية ق2كل أربعاءديوان الجهيم

بعد العشاءسعد العبدالله ق8 ش27يومياًديوان الثنيان

ديوان أبناء فليطح الموعد الشمري
بعد العشاءسعدالعبدالله ق8 ش 836 م4كل احد

بعد العشاءالصليبخات ق1 ش102 ج2 م29 شارع البحركل ثالثاء

بعد التراويحالجهراء القديمة ق2 ش مبارك العياريومياًديوان فيصل عبدالله الالفي

بعد التراويحالجهراء10 و 11 و 12 من رمضانديوان فالح مبارك الحجرف

بعد التراويحغرناطةكل سبتديوان بندر سعد الالفي

بعد التراويحغرناطة ق1 الشارع االولكل احدديوان خالد عيسى الحشاش

بعد التراويحالسالم ش26 فيال 30الثالثاء التاسع من رمضانديوان سعد التميمي

بعد التراويحالفحيحيل ق10 الشارع الساحلي م14كل اثنينديوان العجيل

بعد التراويحاالندلس ق4 ش105 م235كل اربعاءديوان دوشان الطوالة

بعد التراويحالزهراء ق2 ش217 م18كل ثالثاءديوانية د.محمد حمد الهاجري
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